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 ؛السعودية تغير هيئة األرض بمنطقة أبها الحضرية بالمملكة العربية

 .باستخدام تقنية االستشعار عن بعد ،تفاعل البيئيال فيدراسة 

كلية العلوم اإلنسانية، جامعة الملك  الجغرافيا،أستاذ مشارك بقسم  الحميد،د. عادل معتمد عبد 
 خالد بالمملكة العربية السعودية. 

  مقدمة 

الغربي  بالجزء الجنوبي ةمن منطقة عسير الواقعجزًءا تعد  يالت –تمثل منطقة أبها الحضرية 
ويتمتع  ،حية نباتية وحيوانية اً مكوناتيضم  نطاقا ايكولوجيا مميزاً  –بالمملكة العربية السعودية 

المملكة ، وهو األمر  أراضيمن السمة الصحراوية الغالبة على معظم أخرجته  بسمات مناخية
من داخل المملكة  سياحةلكثير من راغبي الترويح واللذى جعل من منطقة الدراسة مقصدًا ال

ت وطأة عليه وقوع المنطقة تح ما ترتبوهو  إضافة إلي األنشطة العمرانية والتنموية بها، وخارجها،
غيرت من المالمح االيكولوجية األصلية للمنطقة ، وهو ما تسعى  التيالكثير من التعديات البشرية 

 هذه الدراسة للوقوف عليه وتفسيره.
ويمثل النغير في هيئة األرض بمنطقة الدراسة واحدا من الموضوعات الجغرافية التي ترتبط 

-مثال-يعي الطب النباتيء طاأن تراجع مساحة الغ إذ السواء؛فيها العوامل الطبيعية والبشرية على 
 لنباتيالغطاء كما أن نفس ا والحرارة،قط التسا عنصري لتأثير العوامل المناخية وخاصة  يخضع

وامتداد الكتل المبنية على حساب الغطاء األصلي لألرض تحت  العمرانييتأثر بالتوسع  الطبيعي
  ممكنة.حكم التنمية وتحقيق أقصى استفادة 

سا  نتيجة تالحم لثال  نويات عمرانية هي مدن  أبها ومنطقة الدراسة التي تمثل في األ
وما  يعيطبوخميس مشيط وأحد رفيده ، قد خضعت لتأثير تلك العوامل والتداخالت  بين ما هو 

إذ يسعى الباحث من خالل هذه الورقة إلي الوقوف على الوضع الراهن لحالة هيئة هو بشري ، 
،  2015حتى  1980من تغيرات خالل الفترة من األرض بمنطقة أبها الحضرية ، وما اعتراها 

لى وان كان االهتمام سينص بصورة أساسية ع وتأثير العوامل الجغرافية فى إحدا  هذه التغيرات ،
لها أثر  التيو إحداثها دون التطرق للعوامل الطبيعية  فيمظاهر هذه التغيرات وأثر العوامل البشرية 

 ألساسياالمحرك  هيبدون شك مثل خصائص العناصر المناخية، إال ان النشطة البشرية المتنامية 
 هنا ابتداًء. لورقة البحثية ، ولذا وجبت اإلشارةفى هذه ا

ى من الدراسات المستحدثة والت تعد دراسة تغير أنماط استخدام األرض وتغير الغطاء األرضي
ر ت التصوير الفضائي بشكل أساسي وما استتبعه من برامج تتولي تفسياستفادت مما قدمته تقنيا

كما أن هذا النوع من الدراسات الجغرافية ال يمكن عزله عن  وتحليل نتائج عمليات التصوير هذه؛
دراسات استخدام األرض والتي نالت قسطا وافرا من االهتمام والتطبيق خالل العقود الثالثة من 
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مة المراجع وتضم قائ تمامها،إلوية اكان العمل الميداني للباحثين هو حجر الز  القرن العشرين والتي
 عددًا من الدراسات التي تثبت هذا. 

وبوجه عام يمكن صياغة تعريف دراسة تغير استخدام األرض والغطاء األرضي بمثابة دراسة  
ويقصد  ية،البشر لجميع أنماط التعديالت والتغييرات التي جرت على سطح األرض بفعل األنشطة 

مادية وحيوية بما في ذلك المياه النبات  بالغطاء األرضي هو كل ما على سطح األرض من مظاهر
 (Elis and Pontius . 2006 , p41أو المنشآت االصطناعية )البشرية(. )ي والتربة، و/الطبيع

 :: الدراسات السابقةأوال

جغرافيين سواء من ال ؛لقد نال موضوع اكتشاف تغيرات هيئة األرض نصيبا جيدا من الباحثين
ت ، وقد أثبتت التغيراكوسيلة للكشف عن تلك أو غيرهم ممن اعتمد على تحليل المرئيات الفضائية 

ها خداموأنماط است هيئة األرض، تلك الدراسات أن هناك أهمية واضحة لرصد التغيرات في طبيعة
ف عبد عاط ، كما هو الحال بالنسبة للدراسة التي قدمهاراسةبالمناطق التي خضعت للبحث والد

شمال  بخليج أبي قير بـ"أثر التدخالت البشرية في تغير سطح األرض الموسومة (2012) الحميد ،

والتي استعرض فيها أهم التغيرات التي لحقت بالبيئة الطبيعية في منطقة  غرب الدلنا المصرية "
، 2003، 1990، 1984، 1978خليج أبي قير ، اعتمادا على تحليل المرئيات الفضائية ألعوام 

راسة، لية بمنطقة الد، والتي رصد من خاللها التغيرات التي طرأت على نظام الكثبان الرم2011
سواء أكانت تغيرات سلبية نتيجة لألنشطة العمرانية بالمنطقة، أو إيجابية بحكم الجهود والتدخالت 
الحكومية التي أوقفت مستويات التدهور ببعض قطاعات الساحل بالمنطقة ،إضافة الى دراسة 

الساحلية في الفترة من من كثبانها  %50التغيرات التي طرأت على بحيرة إدكو والتي فقدت نحو 
1990 2006.( Atef M. Abdel-Hamid.2012) 

على حساب النظم البيئية الطبيعية يعد مؤشرًا مهمًا  الحضري كما أن رصد عمليات التوسع 
للتعرف على التأثيرات البشرية المرتبطة بزيادة السكان وتحول نمط استخدام األرض لصالح 
االستخدامات البشرية وما له من تبعات سلبية مستقبلية على طبيعة تلك النظم ، وهو ما أظهرته 

وضوعها " اكتشاف تغيرات استخدام األرض والغطاء ( وم2014دراسة  كل من كومار و القرشي )
بالمدن الصحراوية بالمملكة العربية السعودية، تطبيقا على مدينتي مكة والطائف باستخدام  األرضي

، 1986بيانات األقمار الصناعية" والتي اعتمد فيها على تحليل أربع مرئيات فضائية ألعوم 
، وبعد عمل التصنيف الموجه للمرئيات وتقييم  ، للمنطقة محل الدراسة 2014، 2000، 1990

ة، والرمال الطبيعي ، والكتلة العمراني النباتيمستوى الدقة، تم رصد أهم التغيرات في كل من الغطاء 
الل قد زاد خ الطبيعي النباتي، وكذلك المناطق غير المأهولة ، وخلصت الدراسة إلى أن الغطاء 

، وأن % 174قد زاد بمقدار  العمرانيفي حين أن النمو  ،%290الفترة المدروسة بمقدار نحو 
، وتناقصت كذلك المساحات امغطاه بالرمال %21-المناطق غير المأهولة قد تناقصت بمقدار 

 ((Abdullah F. Alqurashi1,& Lalit Kumar.2014.%32-بنسبة 
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رصد التغيرات بـ "  ةوالمعنون( 2015)  دراسة كل من روات و مانيش  وكذلك ما انتهت اليه
في الغطاء األرضي، واستخدام األرض باستخدام تقنيات االستشعار عن بعد ونظم المعلومات 

بمقاطعة ألمورا الهندية " وقد تم انتاج   Hawalbagh blockالجغرافية، بالتطبيق على منطقة 
فترة من لل عدد من الخرائط للمنطقة محل الدراسة اعتمادا على تحليل عدد من المرئيات الفضائية

، وتم رصد التغيرات في كل من الغطاء النباتي واألراضي الزراعية، وكذلك  2010حتى  1990
المناطق غير المأهولة ،والكتلة المبنية ، والمسطحات المائية، وقد كانت النتائج تشير إلى أن هناك 

ة ي الكتلة المبنيفي المساحات المغطاة بالنبات الطبيعي ، وكذلك زيادة ف % 3.5نموًا بمقدار 
،وثبات تقريبا لمساحات %5.44-، بينما تراجعت المساحات غير المأهولة بمقدار  %3.55بمقدار 

 (   J.S. Rawat, Manish Kumar.2015األجسام المائية. )
بة على التر  العمراني( والتي تناوال فيها "تقييم الزحف 2015)ة كل من شلبى ومغنم دراسو 

الزراعية شمالى الدلتا المصرية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد" وخلصت 
ترك أثارا سلبية كبيرة على المنطقة المدروسة خالل الفترة من  العمرانيالدراسة الى أن الزحف 

بة ، وزيادة في بعض أنواع التر    %260-بلغ معها مستوى فقد التربة الى 2006حتى  1986
، وتم  %680، كما زادت نسبة الكتلة المبنية بمقدار  %3.5نسبة الكثبان الرملية بالمنطقة بمقدار 

رصد هذه المؤشرات والنتائج اعتمادا على تحليل عدد من المرئيات الفضائية خالل الفترة من 
 .2006حتى  1986

تي طرأت صد واكتشاف التغيرات الوقد اعتمدت هذه الدراسات على تحليل المرئيات الفضائية لر 
 على هيئة األرض وأنماط استخدامها بالمناطق محل الدراسة، وكانت مرئيات أقمار من نوع الند

لعل و من أنجح المرئيات وأكثرها دقة في الكشف عن تلك التغيرات ،   MSSوسبوت ، و سات ، 
  عالية الدقة والوضوح، ارتفاع هذه المجموعة من األقمار أنها من أهم مميزات الصور الملتقطة ب

مستوى الدقة الطيفية ، اتساع أبعادها الطيفية ، إضافة إلى القدرة العالية على الزيارات التكرارية 
  لنفس الموقع .
 تناولها لدراسات وطريقة لك افاد الباحث من منهجية توقد أ

 انيا هدف الدراسة ث

على الحالة الراهنة التي عليها منطقة أبها الحضرية من حيث  لوقوفإلى الباحث يسعى ا
ترت عبر تتبع التغيرات التي اع ،ونمط التغطية المكانية )طبيعيا وبشريا( ،صورة األرض بها

يق منذ بداية لمنطقة بشكل دقبدأت تصوير وتوثيق ا اعتمادا على المرئيات الفضائية التي ،المنطقة
 .2015الحالة التي هي عليها االن عام السبعينيات وحتى وصلت الى 
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 وخصائصها الجغرافية  بحثموقع وحدود  منطقة ال: ثالثا

شماال °  18 ََ 37 18°   17  57َََ   59ً  عرض دائرتيتمتد منطقة أبها الحضرية فلكيا بين 
 في عسير إمارة ضمن  تقع المنطقةو شرقًا، ° 43 ََ 02 38°   42 ََ 16 39، وخطى طول 

بعض  في ارتفاعها يزيد جبلية وهى منطقة ، العربية السعودية المملكة من الغربي الجنوبي الجزء
 والجنوبية الغربية طراف الشماليةوخاصة األ ، البحر سطح مستوي  فوق  م 3000 علي األجزاء

 منطقة ويخترق  ، متًرا 3232 حوالي ارتفاعه يبلغ الذي السودة جبل الحال في هو الغربية، كما
 ووادي بيشة وادي وأهمها ، الشمال إلي الجنوب من تتجه ما عادة األودية التي من العديد الدراسة

 األضالع منتظم مستطيل غير شكل علي بدووت ، ( 67 ص ، 1997الوليعي،   (أبها ووادي رانية
 .1رقم  كما يبين الشكل  ،والجنوبي الغربي : الجانبين في خاصة
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 بالنسبة للملكة العربية السعودية ( موقع منطقة أبها الحضرية1)شكل رقم 

 لمنطقة البحث  الطبيعية  الجغرافية مختصر الخصائص
لتي خاصة في حالة تتبع التغيرات ا لمنطقة الدراسة مدخال مهما ةالجغرافيبيئة اليعد فهم 

يئة عليه ه التي الحاليوفر تصورا ضروريا للوضع وهو ما ي محدد؛ زمنيأصابته خالل مدى 
 أصابت هيئة األرض ونمط التيفهم أكبر لمستويات التغير  فيوهو ما يسهم األرض حاليا 

  .استخدامها فيما هو قادم من أجزاء هذا البحث
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   تأتى مجموعة العناصر التالية   وتحت هذا العنوانالخصائص الجغرافية الطبيعية -أ
 .مظاهر السطح -1
 .الخصائص المناخية العامة -2
 .طبيعيالنبات الالغطاء  -3

 .وفيما يلي مناقشة موجزة لكل منها

 ظاهر السطح م -1

االرتفاعات الرقمية  ةخريط( و 2كل من الخريطة الكنتورية )شكل يتبين من خالل 
 لتيا، فأبها الحضرية جزء من منطقة عسير أن الطابع الجبلي يغلب عليها (2 للمنطقة )شكل

تفاع ، ويتراوح متوسط ار م جبال السرواتمحليا باس ةوفالمعر تتميز بوجود سلسلة جبال عسير 
متر، وهو ما يمنحها مظهرا طبوغرافيا    3000 1500الكتل الجبلية بمنطقة الدراسة ما بين 

 مميزه. جيومرفولوجيةوسمات 
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 ( الخريطة الكنتورية لمنطقة أبها الحضرية2شكل )

 
، 1983وجازان عام  ألبها الطبوغرافيةالخرائط  علىالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد   

 .500.000مقياس 

ويتضح كثافة خطوط الكنتور وتزاحمها في الطرف الغربي والجنوب الغربي للمنطقة 

خطط كما تبدو األودية التي ت المملكة.حيث تظهر كتلة جبل السودة التي تعد األعلى على مستوى 

 بأكمله.سطح تلك الكتل الجبلة بالغة الوضوح في الجزء الغربي 

كثر حيث تعد من أ عسير،كما هو الحال فى اقليم  الجبليتتميز المنطقة بمظهرها هذا و 
ة قمم المتضرسات الالجبال ذ فيها ، فتظهرالمورفولوجيةمناطق المملكة ارتفاعاً وتعقيداً في مالمحها 

 ، كماحدارا الجروف التي تشرف علي األودية المتعرجة شديدة االنبه ، ويكثرخاصة في الغرب
، وتتميز تهااتمر بمرحلة الشباب في أغلب قطاع تتميز المنطقة بكثرة التالل الصخرية واألودية التي

 (6 ، ص1989صبري محسوب ،محمد متر )500الضيق حيث يقل عرضها عن تلك األودية ب
 ( جانبا من الطبيعة الجبلية المميزة للمنطقة2، 1وتبين الصورتان )
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 ( مظهر عام لسلسلة جبال السروات1صورة رقم )

 .2015المصدر   الدراسة الميدانية 
 (  جبل السودة أعلى القمم الجبلية بالمنطقة2صورة رقم )

 .2015المصدر   الدراسة الميدانية 
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 أبها ويبلغ مدينة غرب في يقع الذي السودة بها كتلة جبل المميزةومن أهم الكتل الجبلية 
 نحو بشده ينحدر مموج سطح ذات هضبة شكل على ويبدو ، البحر سطح فوق  م 3232 ارتفاعه

 جبل يوجد منه وبالقرب ، هيناً  انحدارا شرقا الداخل نحو ينحدر بينما ، الغرب في تهامة سهل
 من الشمال وإلى ، البحر سطح فوق  م 2700 بارتفاع غارة جبل يوجد والسودة أبها وبين الفأ 
 جوانبها في جرداء تكون  ومتتابعة كثيرة قمم ظهور مع والوعورة االرتفاع في الجبال تبدأ شعار عقبة

 ، عسير على تهامة المطلة الغربية جوانبها في الخضراء العرعر أشجار تكسوها بينما الشرقية
 جرانيتيه كتلة عن عبارة وهو ، النماص مدينة جنوب تنومه من بالقرب منعه جبل الجبال هذه ومن

 سطح فوق  م 2950 بارتفاع ضخمة هضبة شكل على ويبدو الشمالية عسير جبال أعلى ويعتبر
  (2( كما تبين الصورة رقم ) 1995 500000 1) الخريطة الطبوغرافية  البحر.

 الحضريةمنطقة أبها ل خريطة االرتفاعات الرقمية( 3شكل )

 

ية االمريك الجيولوجيةالمصدر: من اعداد الباحث باالعتماد نموذج االرتفاع الرقمي لهيئة المساحة  

 .2008عام 
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   االتية بمنطقة الدراسة الجيومرفولوجيةويمكن تمييز الوحدات 

 ( مونتالبيدنطاق أقدام الجبال ) 

يبلغ متوسط اتساعه و  مترًا،500- 300يشغل هذا النطاق المنطقة المحصورة بين خطى كنتور 
ويضيق في الشمال  كم12لحواليكم، وإن كان يتسع في بعض المناطق في الوسط يصل 7نحو 

 كم.6ليصل لحوالي
والمراوح الفيضية التي أرسبتها األودية المنحدرة من  وديةسطح هذا النطاق الرواسب األيغطى 

ى لغرب، وتتألف هذه الرواسب من الحصالحافات الجبلية في الشرق صوب السهل الساحلي في ا
 . جوية المختلفةتأثرها بعمليات التوالجالميد والكتل الصخرية وحبيبات الرمال، وتتميز الرواسب بشدة 

فقد قامت عوامل التعرية الهوائية بتذرية المواد الناعمة في حين ظلت المواد الخشـنة لتشكل  
قليم. هذا و تعد التالل السفحية من السمات الرئيسية مجـموعة مـن السطوح الحصوية الواسعة في اإل

الساحلية من جهة الشرق و يتراوح ارتفاعها في األجزاء المميزة حيث تحد التالل السفحية المنطقة 
مترًا( 293مترًا( ، قمة جبل الزور )364متر مثلما في قمة جبل الحيلة ) 400-300الغربية ما بين 

متر فوق  1300   900زاء الشرقية المجاورة لجبال عسير ما بين ، بينما يتراوح ارتفاع األج
مترًا(، 1001مترًا( ، قمة جبل السحر )915منسوب سطح البحر مثلما في قمة جبل حضض )

من أصل بركاني تغطيها التربة الحصوية المختلطة بالسلت في بعض حيث تنشأ تلك التالل 
 (.500,000  1ةاألجزاء )الخرائط الطبوغرافي

  نطاق الجبال 
يعد هذا الجزء من أعلى المناطق بالمملكة العربية الســعودية، حيث يزيد ارتفاع بعض أجزائها 

متر فوق مســـــتوى ســـــطح البحر، ويتجاوز هذا االرتفاع بعض القمم الجبلية  3000على أكثر من 
ب مترًا( فوق مســــــتوى ســــــطح البحر والذي يقع في غر 3015شــــــاهقة االرتفاع مثل جبل الســــــودة )

مدينة أبها، ويبدو على شــكل ســطح مموج ينحدر بشــدة نحو ســهل تهامة في الغرب وبينما ينحدر 
 (.108م ص2009نحو الداخل انحدارًا هينًا )طارق زكريا سالم ، 
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 بمنطقة الدراسة مائي(  شبكة التصريف ال4شكل )

 500.000  1المصدر   اعتمادا على الخريطة الكنتورية 

 بانا كانت تفيض بالمياه التي المهمةكما تنحدر من هذه المرتفعات عدد من األودية 
حقيق تكفي لت الساقطة، وتدب فيها الحياة من حين آلخر وقتما كانت األمطار  المطيرةالعصور 

وفقا  يمكن التمييز بين نمطين من األوديةو جريان سيلي حقيقي بعد أن تتشبع التربة بالمياه ، 
 .لتصريف لنظام ا

 والتيمجموعة األودية الداخلية ومن اهمها  وادي بيشة ، وتثليث ،  : ىالمجموعة األول
تتميز بسرعة جريان المياه في روافدها العليا لشدة انحدارها وسرعان ما تنخفض سرعتها التساع 

 .( مم/سنة 240   60األودية ، ويتراوح معدل سقوط األمطار بين ) 

وتشمل مجموعة األودية الساحلية المنحدرة من السفوح الغربية في تهامة   :المجموعة الثانية
عسير، تقل الزراعات في روافدها العليا ؛ لشدة االنحدارات ، وسرعة المياه كما تتعرض األراضي 
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. ) أحمد  ( مم / سنة 500     200ار بين ) الزراعة لفيضانات األودية ، ويتراوح سقوط اإلمط
 (70 ، ص1987حيدر ، 

عرضة لحدو   وجدير بالذكر أن بعضًا من هذه األودية يشهد نوبات مطر غزير مما يجعلها
( وملح 2كم1535.6( وعرمرم )2كم 1891.93السيول كما هو الحال بأودية عتود )

(، وهى من األودية التي تقع بنطاق عقبة ضلع حيث كثافة الحركة المرورية مما 2كم5400)
هـ( التي هدمت الطريق  1402م )1980الوضوح كما حد  فى سيول عام يجعل تأثيراتها بالغة 

وأودت بحياة العديد كمن االفراد آنذاك حتى تم اعادة تدشين الطريق الرابط بين منطقة عسير 
  ومنطقة مكة المكرمة.

 الخصائص المناخية : 

يم زءا من اقلإن دراسة مناخ منطقة أبها الحضرية ال يمكن أن يتم بمعزل عن كون المنطقة ج
م شتى خصائص المنطقة أال وهو اقليم عسير، والذى يتس فيأكبر تتحكم خصائصه الطبوغرافية 

مطرًا وأكثفها  الجهات أغزر ى جهات المملكة ارتفاعا وكذلكجعلته أعل التيه الجبلية الوعرة بطبيعت
 من الناحية النباتية .   ثراءً 

 فممطر معتدل خالل فصل الصي شتاءً  دافئيتسم مناخ منطقة أبها الحضرية بأنه مناخ جاف 
 كبيرة لكميات استقبالها هو السعودية العربية المملكة من الغربية الجنوبية يميز المنطقة ما وأهم
 المنخفض الجوي  الضغط من نطاقين تأثير تحت المنطقة هذه لوقوع ويرجع ذلك األمطار، من

 السوداني الجوي  المنخفض في الثاني يتمثل بينما ، آسيا قارة جنوب يتمركز فوق – أحدهما : صيفاً 
 في جدة مدينة إلى الغربي الجنوب في الخرطوم مدينة من يمتد طول خط على يتمركز الذي

 الشرقي الجنوب من الرطب الهواء جذب  على السوداني ويساعد المنخفض الشرقي، الشمال
 الجنوبية الرياح مكوناً  األحمر البحر سواحل طول على إلى اليابس الهواء ويندفع الغربي والجنوب

،  فايد )يوسف الممطرة الغربية الجنوبية الرياح مكوناً  األحمر البحر ،سواحل الممطرة الغربية
 المتوسط البحر لمنخفضات المرافقة الباردة الجبهات بعض تتمكن ( كما 22 ص ، م 1983

 في جبلية حواجز وجود وعدم مياهه لدفء نتيجة األحمر البحر عبر جنوبا   التوغل من الشتوية 
 من كبيرة أجزاء على الشتوية األمطار سقوط على وتساعد الجبهات، هذه تمنع توغل الشمال
 ( 25 ص ، 1992االحيدب،إبراهيم ) المنطقة
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 وفيما يلي أهم خصائص العناصر المناخية بمنطقة الدراسة  

 الحرارة  -أ

بلغ المعدل حيث ي االرتفاعبصفة عامة ، وذلك بتأثير  باالعتدالتتصف درجة الحرارة في عسير 
( درجة ،  22  14درجة بينما يتراوح المعدل في األشهر األشد برودة بين )  22السنوي للحرارة 

 ( درجة. 32   24وفي األشهر األشد حرارة بين ) 

الحرارة بمحطات منطقة عسير في الفترة الزمنية لدرجات  الشهري المعدل  (1جدول )
 ( م2013  1980)

 السودة محايل أبهـا الشهر/المحطة السودة محايل أبهـا الشهر/المحطة

 21.6 27.9 24.2 يوليو 11.8 15.7 13.9 يناير

 20.6 28.3 23.8 أغسطس 13.1 17.3 14.5 فبراير

 18.9 26.1 22.6 سبتمبر 15.4 21.1 17.1 مار 

 15.9 21.1 19.1 أكتوبر 16.7 22.7 18.5 أبريل

 14.1 17.9 16.1 نوفمبر 19.4 24.4 21.7 مايو

 يونيو

 
 12.6 15.8 14.7 ديسمبر 21.9 26.8 24.2

 .2014المصدر   الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة، بيانات غير منشورة،   
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 منطقة الدراسة( متوسط درجات الحرارة الشهرية بمحطات 5شكل رقم )

 

 (.1المصدر   اعتمادًا على بيانات جدول رقم )

فى  خذةآلقد أظهرت دراسة تحليل االتجاه العام لدرجات الحرارة بمنطقة أبها الحضرية أنها 
درجة  16( إذ ارتفع المتوسط العام للحرارة الصغرى من 2013-1983االرتفاع خالل الفترة من )

، وقد ارتفع خالل نفس الفترة المتوسط 2013درجة مئوية عاك  19.5الى نحو  1983مئوية عام 
درجة مئوية  23لى إحتى وصل   1983درجة مئوية عام  29العام للحرارة العظمى اذ ارتفع من 

حتى بلغت  1983درجة مئوية عام  10.5أما الحرارة الدنيا فقد انخفض معدلها من  ،2013ام ع
 (Lekshmi Vijyan 2014, pp 233:242)2013عام  13.5نحو 

  المطر-ب 

يظهر تأثر موقع منطقة الدراسة ضمن اقليم عسير ذو الطبيعة الجبلية  بشكل أكثر وضوحا 
– لمطري امعدالت التساقط  فيعند دراسة عنصر المطر ،إذ تتميز منطقة عسير بارتفاع نسبي 

الساقطة ر امطمن األ %60اذ تستأثر منطقة عسير بنحو  -على مستوى المملكة األعلى فهي
م ول السنة ، وعلى وجه العمو ، وتكاد كميات األمطار أن تتشابه فى معظم فص على عموم المملكة

مطار المنطقة بشكل أساسي فى فصلي الشتاء والربيع ، وان كانت أيام الشتاء تستأثر بالقدر أفإن 
ال ينقطع مطار ، و األاألكبر من عدد األيام المطيرة ، بينما يختص فصل الربيع بالكمية األكبر من 

وخاصة  فترات ما بعد الظهيرةوسيما فى  وميينما يسقط بشكل شبه إخالل فصل الصيف و المطر 
 Salmanيوليو وأغسطس  وذلك بحكم االرتفاع المحلي. ) شهري من  الثانيخالل النصف 

Shelan et al 2014 , P P132 )   
ما  والطبوغرافية المميزة وهو المدارية،تقع منطقة الدراسة تحت تأثير كل من الظروف شبه 

ل تتباين من فص يا الختالف الية سقوط االمطار التنظر  آلخرجعل األمطار تتباين من موسم 
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ية متأثرة الصيفاألمطار تسقط  بينما، ف ترتبط باألعاصيروعموما فإن أمطار فصل الخري آلخر،
الهوائية تل الك، فى حين تخضع أمطار الخريف والربيع بالتفاعل الحاد  بين بالظروف الموسمية

  (Ali M Subwani,2004,P 92) المتوسطية )البحر المتوسط( وتلك األفريقية.
 ، صاحبه ظاهرات ومالمح مناخية بعينهابمويرتبط بكل نوع من انواع االمطار الفصلية هنا 

مطار ر خالل معظم فصول السنة وخاصة األسقوط المطي مرتفعات عسير دورا مهما فإذ تلعب ؛
الصيفية، وعموما تتميز المنطقة بسمات االقليم شبه الجاف حيث تسقط االمطار الكثيفة  واألمطار 

وم هذه نا تقحياأله من كميات كبيره من الرواسب، و السيلية المسببة للفيضانات نتيجة لما تحم
ذه الفيضانات ، وكثيرا ما يترتب على ه ةيالفيضور من تربتها ضعيفة الجذ مطار باقتالع النباتاتاأل

  Salmanالحيوانية .)مر يطول الثروة األافق والممتلكات البشرية وكذلك حدو  خسائر فى المر 
Shelan et al 2014 , P P132-133)  

 ومما تقدم يتبين أن المنطقة تتميز بخصائص مناخية كان لها أبلغ األثر على حالة الغطاء
األرضي من الناحيتين الطبيعي والبشرى ، فكانت الفرصة متاحة لنمو غطاء نباتي كثيف ، وفى 
الوقت ذاته زاد حجم األنشطة البشرية والتنموية وهو ما كان له انعكاساته الواضحة على الوضع 

 الحالي لهيئة األرض بمنطقة أبها الحضرية.
 النبات الطبيعي  -2

تغير يعتمد عليها في قيا  وتقدير مستويات ال التيواحد من اهم الجوانب  النباتييمثل الغطاء 
الذى    biodiversity حيوي وما يرتبط بها من تنوع التي أصابت هيئة األرض بمنطقة الدراسة 

 بمثابة السمة االيكولوجية االكثر تميزا لمنطقة الدراسة .يعد 
فصيله نباتية  132الى  تنتمىا نباتيا، نوع 2250نحو المملكة العربية السعودية  فيينمو 

نوعا  75، وللملوحةنوعا محبا  90لرملية، والكثبان اي نوعا تنمو ف 105منها جنسا،  837تضم 
نوعا من األنواع  40نوعا من النباتات المائية، ومن بين هذه األنواع يوجد  12من األشجار ، 

وتذخر بأكثر  ، النباتيحتوى األوفر من الم ية هنطقة الجنوبية الغربيالمتوطنة المحلية .، وتعد الم
 (24، ص 2005لألنواع المتوطنة )الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها ، ةكثاف

الجنوب  لىإكة على طول المرتفعات من الشمال تنتشر الغابات الطبيعية بجنوب غرب الممل
 يزيد ارتفاعها على التيمن هذه الغابات إذ تحتل المناطق  %90كثر من أ، وتمثل أشجار العرعر 

متر فوق سطح البحر ، وتحت هذا االرتفاع توجد أشجار العرعر مختلطة مع أنواع شجرية  1500
  (29ص  1984أخرى عريضة األوراق )أبو الحسن  وآخرون ،

اقط المطري ة متأثرة بكثافة التساسالرئيس بغابة منطقة الدر  ون النباتيوتعد شجرة العرعر المك
 قريبة السمات من ذات الشجرة التي تنمو بإقليم البحر المتوسط والتي شجرة وعامل االرتفاع، وهي

 (3تعرف هناك بأسماء محلية مختلفة، كما تبين الصورة رقم )
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تتصف سلسلة جبال السروات بكثافة أشجارها المكونة من أنواع نباتية مختلفة تنتشر على 
متداد الجبال في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة، والتي تمتد من الطائف إلى حدود اليمن، ا

مناطق  مرتفعات سراة عسير، فتزدحم األشجار في اتجاهوتزداد كثافة الغابات كلما اتجهنا جنوباً في 
، ثم  أبها ، وبللسمر ، وبللحمر ، ومنطقة السودة شمال غرب مدينةوتنومهبلقرن ، والنماص ، 

تأخذ في التناقص بعد ذلك في سراة عبيدة ، حتى تختفي تقريبًا في منطقة ظهران الجنوب، وأكثف 
مناطق الغابات توجد في جبل باشوت في بلقرن ، وجبل ناصر القريب من النماص، وجبل الجعد 

ثافتها ابات كفي بللحمر، وجبال السودة ، ومنطقة تمنية )غابة الجرة( جنوب أبها. كما أن هناك غ
ذال )غابات قرى ق تنومةمتوسطة ، توجد بين الباحة ، والنماص )غابات المنارجة( ، وبالقرب من 

سن )حلب( خي وآل نازلة( ، وفي بللسمر )غابة سدوان( ، وبالقرب من أبها )غابة الفرعاء وواد
 (. 56، ص 1995حجرة، 

 بالمنطقة( أشجار العرعر المكون النباتى الرئيسي 3صورة رقم )

 .2015المصدر   الدراسة الميدانية 
 هذا وقد أمكن تصنيف النباتات واألنواع الشجرية بالمنطقة الى األصناف التالية 

  المجموعة األولى وتمثلها غابات العرعرJuniperus Procera . 
  )المجموعة الثانية   غابات أشجار العرعر وأشجار الزيتون البرى )العتمOlea 

europea ssp وأشجار األكاسيا ،Acacia ssp.ونباتات أخرى ، 
  المجموعة الثالثة   غابات أشجار النيم المحليBarbeya oleoides  
  المجموعه الرابعه  غابات األكاسيا وأشجار الزيتون البري ومجتمعات أخرى.)وزارة

 (250، ص 2007الزراعة، 
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ثافة جر العرعر، ثم يلي ذلك من حيث الكوأهم أشجار الغابات الكثيفة ، والسائدة في المنطقة ش
العتم في منطقة بلقرن ، وعلى  انتشارأشجار الطلح ، والسمر ، والسلم ، وتوجد أهم مناطق 

المنحدرات الغربية لمرتفعات أبها )اإلصدار(. كما توجد أنواع من األشجار المتناثرة في أودية تهامة 
عسير كاألثل ، وأيضا في أودية السراة ، والهضبة. أما أشجار السمر، والسلم، والسدر، والدوم، 

شر فعات ، والهضبة، غير أن أشجار السلم تنتوشجيرات األراك فتكثر في تهامة ، وتقل في المرت
 . (24، ص 1979)المجلة الزراعية في بعض مناطق الهضبة شرق خميس مشيط ، وفي بيشة

دد من البيئات ع ونظرا للتنوع الطبوغرافي لمنطقة عسير، أصبح هناك تنوع بيئي تبعه تميز
  -المميز ، وأهمها النباتية في عسير لكل منها ظروفها الخاصة ، وغطائها النباتي 

بيئة نباتات الوديان ، ومجاري السيول ، وقنوات تصريف المياه ، والتي تتميز بأشكالها المختلفة 
، وتلقيها لكمية مياه إضافية من مياه السيل السطحي ، وما تحمله هذه المياه من تربة ومادة 

 ومتشكالت في معظمه من عضوية، مما يشكل وسطًا مناسبًا لنمو نباتي أكثر عددًا ، وكثافة،
  .Acacia  spنباتات األكاسي 

بيئة نباتات المناطق الجبلية، حيث تمثل سلسلة مرتفعات عسير وحدة بيئية متميزة ، وذلك 
القتران ارتفاعها بزيادة في كمية األمطار السنوية الساقطة ، وزيادة طول الفترة المطيرة وارتفاع 

 ارة مقارنة مع البيئات النباتية األخرى من عسير .الرطوبة النسبي وانخفاض درجة الحر 
هذه الظروف أدت إلى تشكيل غطائي نباتي شجري كثيف خاصة في المناطق التي لم تصلها 

  Juniperus Proceraيد اإلنسان بالتدمير، ويسود في هذه البيئة نباتات العرعر
قلة تعد بيئة حيوية مست تعد سالسل جبال عسير من أعلى القمم الجبلية وأغناها حيثهذا و 

ومتميزة ، تسود به أشجار العرعر، الزيتون البري والسدر والسلم، واألراك والطلح ويعتبر هذا اإلقليم 
الجبلي أغنى مناطق المملكة قاطبة وأكثرها تنوعا في محتواه من النبات والحيوان ، من أهم أنواع 

اعات اتات منطقة الغابات   وتنتشر علي ارتفالغطاء النباتي المميز في نطاق السالسل الجبلية نب
متر فوق مستوي سطح البحر ، حيث الظروف المناخية المالئمة بالنسبة 3000   1000بين 

لغزارة المياه في أغلب فصول السنة وخاصة في الصيف لكون هذه السالسل الجبلية "السروات" 
رارة بة إضافة النخفاض درجات الحتشكل واجهة جبلية مرتفعة تصطدم بها الرياح الموسمية الرط

وتكون السحب والضباب، كما أن األشجار تساعد بدورها في تلطيف البيئة المحلية وخفض نسب 
التبخر وتوفر مصدرًا دائمًا للرطوبة النسبية العالية .  تكون أشجار الغابات فيها غالبًا مستقيمة 

 ية جدًا ، بحيث تتشابك أجزائها العلو  الجذوع ومرتفعة وضخمة وذات توزيع ونمط انتشار متقارب
تشتهر عسير بغاباتها الكثيفة ، ومراعيها الغنية ، وتنوع غطائها النباتي يسوده نباتات كما 

العرعر ، والزيتون البري ) العتم ( ، ويختلف نمو األشجار ، والغطاء النباتي ، تبعًا لكميات المطر 
  عدد البيئات النباتية في عسير ، ومنهاعه تميز تنوع بيئي استتبالمتساقطة ؛ مما أدى إلى 
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  بيئة نباتات الوديان ، ومجاري السيول ، وقنوات تصريف المياه ، والتي تتميز بأشكالها
 المختلفة ، وتعد وسطًا مناسبًا لنمو نباتي كثيف ، ومعظمه من نباتات األكاسي.

  ، ادة كمية وذلك التزان ارتفاعها بزيبيئة نباتات المناطق الجبلية ، وتعد وحدة بيئة متميزة
المياه وطول فترة األمطار ، وارتفاع نسبة الرطوبة ، وانخفاض درجة الحرارة مما أدى إلى تشكيل 

 غطاء نباتي شجري كثيف يسوده نبات العرعر.
بيئة نباتات السهول ، وهي وحدة بيئية مميزة تنمو فيها مجاميع نباتية واضحة أهمها ؛  -1

، ص  ص 1996)محمد سليمان الطريف، ، والسدر ، والدوم ، والرخ. أشجار األكاسيا
8-10) 

فقد كان لهذه الكثافة الكمية والنوعية للغطاء النباتي أكبر األثر في تميز هيئة األرض بالمنطقة 
، فأصبحت قبلة للسائحين وراغبي الترويح ومحال الستقطاب األنشطة الخدمية والتنموية وهو ما 

ا فيما بعد على هيئة األرض بالمنطقة وهو ما سيكون محل نقاش فى العناصر التالية ترك أثرًا سلبي
 بهذا البحث.

  وأساليبه منهجية البحث: رابعا  

لمداخل ذات الصلة فرضت طبيعة البحث أن يتم االعتماد على عدد معين من المناهج وا
ينصب اهتمامه على تغير  والذي المنهج التاريخي، وكان من أهم المناهج بموضوع الدراسة

دها تالفات المكانية للى حالظاهرات عبر الزمن، إما على اعتبار ثبات عامل المكان أو تقليل االخ
يما يتعلق المنطقة ف اشهدته، وقد أفاد هذا المنهج في الوقوف على االختالفات الزمانية التي األدنى

مراني عنمو  ني أقل ما يوصف به أنهبتغير هيئة األرض بها والسيما ما حل بها من نمو عمرا
 .متسارع

يتم من خالله النظر إلى منطقة الدراسة بوصفها نظاما  والذي النظم البيئيةكما كان لمنهج  
ية في الفكرة األساس الدراسة، وتعتمددورا مهما في معالجة موضوع  ومخرجاته،مدخالته ئيا له بي

 .هذا المنهج على تحديد المشكلة وصياغتها واكتشاف أسبابها واقتراح حلول للتغلب عليها
 ظهر المنهج السلوكي في الجغرافيا المعاصرة نتيجة لتزايدوالذى  المنهج السلوكيإضافة إلي  

جة المكانية بط النتياهتمام الجغرافيين بدراسة السلوك البشري ، إذ يسعى المنهج السلوكي إلى ر 
بالسبب السلوكي ، ويهدف إلى إرجاع األنماط المكانية للسلوك البشري إلى مسبباتها الكامنة في 

من أوجه تلك التغيرات على أسا  تلك تفسير العديد وهو ما ساعد كثيرا في  العمليات الذهنية
 الدراسة.الصورة التفاعلية من قبل اإلنسان تجاه المعطيات البيئية بمنطقة 

ات تحليل المرئيواعتمد البحث على عدد من األساليب كان أهمها األسلوب الكارتوجرافي و 
، 2015حتى  1970الفضائية التى غطت منطقة الدراسة خالل فترات زمنية مختلفة بدءا من عام 
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 وهيئة ،أصاب أوجه استخدام األرض الذيير نتائج تحليال هذه المرئيات مستوى التغأظهرت  حيث
 .األرض

إذ تعتمد هذه الدراسة علي تحليل التغير الموجه وهو تقنية ذات قيمة  للكشف عن التغيرات 
تصيب كل من  استخدام األرض وأنماط التغطية ، وكيفية الوقوف على تحديد معقول للتغيرات  التي

مجال  في اً مهم حقالً ونمط تغطيتها استخدام األرض  فيالتغير تعد دراسة الكبيرة  واتجاه التغير ، و 
ال غنى  بمثابة مظاهر هيالتغيرات البيئية ، وعمليات رصد وقيا   هذه التغيرات   فيالبحث 

التغير على  تأثير هذا  ذجةنميتم بها التغيير وكذلك  يالت ةلألليعنها للوصول لفهم أبعد وأعمق 
 .(turner et al 1995على مستويات مختلفة )ك األنظمة البيئية المرتبطة بها يئة وكذلالب

ج مستويات اهذا وتعد تقنية االستشعار عن بعد بمثابة مصدر مناسب  يمكن من خاللها استخر 
كل من استخدام األرض ونمط تغطيتها ، خالل العقدين الماضيين ،  في  ةالتغير  وبكفاءة واضح

عار عن من خالل استخدام تقنية االستش لكشف عن التغيرات التقنياتتطور  في متناموهناك اتجاه 
 بعد .
أحد أهم األساليب المستخدمة للكشف عن تغيرات سطح  المرئيات الفضائيةيعد تحليل و 

 األرض، ويمكن أيجاز أهم نتائج هذا األسلوب الكارتوجرافى في المحورين اآلتيين  
رتبط بشكل لبشرية ربما تهيئة األرض نتيجة لألنشطة ا فيتحد   لتياإن التغييرات    ى األول

أساسي باألنشطة أو الظروف االقتصادية ،كزيادة عدد السكان الذى يرتبط به  تغيرات أخرى 
لحكومية كلها ا والمبانيتغير انماط استخدام األرض وهيئتها ، فالمدار  والمستشفيات  فيمتوقعه 

ما أن ، كالعامةن الخدمات ، وما يترتب عليه من الحاجة للمزيد م السكانيترتبط بزيادة النمو 
ا مراحل بعينها من مراحل تنمية وتطوير المجتمعات مثلم فيتنشط  التيمشروعات البنية التحتية 

مد وتعبيد الطرق ، وخطوط توزيع الطاقة ،ونظم اإلمداد بالمياه ومسارات  فيهو الحال عليه 
 نيةتقو ،كلها مظاهر يمكن تتبعها  ورصدها من خالل المرئيات الفضائية  الصحيالصرف 

 )  Keith N., 2008, P 5)االستشعار عن بعد ،  
، وخاصة التحركات السكانية واالنشطة التجارية من شأنها الحضري ن النمو وأما الثانية فهى أ

يئي مثل سلبية على النظام الب ة، وهو ما يترك أثاراريفيالى المناطق الحضرية أن تنقل الصفات ال
الجتماعية االتأثيرات  والغابية بجانباألراض الزراعية الة الهواء ومياه الشرب، وفقدان تدهور ح

 (Squires, 2002,p9)االقتصادية، والتفاوتات االجتماعية وتكاليف تدشين البنى التحتية 
 عدب عن واالستشعار الجغرافية المعلومات نظم باستخدام البيانات قاعدة تحديث انحيث 

 التغيراتية رارواستم تتابع على أساسي بشكل تعتمد والتي الحديثة التغيرات استكشافيستوجب 

 Belal and) للمنطقةاالقتصادي -التطور االجتماعي عملياتاالقتصادية والعمرانية و
Moghanm, 2011) 
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  وأسلوب التحليلالكارتوجرافية  خامسا: البيانات
اعتمد الباحث على المرئيات الفضائية وقام بتحليلها وإخراج نتائج هذه التحليالت في صورة 

يسية ر ك تغير في المجسمات التضا، وكذلتغير مساحة الغطاء النباتيخرائط رصد من خاللها 
ط طريقة العمل التي تم بها الوصول الى النتائج والخرائ للمنطقة خالل فترات مختلفة، وفيما يلي

 يفية التحقق من تلك النتائج وك
أسلوب  على عتمدا فإن الباحث تغير مساحات الغطاء النباتي الطبيعي رصد لبالنسبة  -أ

 نحو تعكس النباتات فيحيث أن المادة الخضراء  لنباتات،ل الخصائص التركيبيةدراسة 
وقد تم استغالل هذه الميزة الموجودة في ، (RGBطيف األلوان الطبيعية ) من 20%

اتجاهاتها والمساحات التي تغطيها و  كثافتهاتطورات النباتات من حيث  لمراقبة النباتات
 من سنة إلى أخرى. 

معامل التغير  ريتماوهو لوغفي هذه الدراسة  NDVI ملوغاريتاستعمال  تمو   
 Normalized Difference Vegetation Indexالطبيعي لالخضرار 

(NDVI ) 
NIR-Red / NIR+Red 

يستعمل كثيرًا في أبحا  النباتات لبيان توزيع النباتات ودرجة  اللوغاريتم وهذا 
نتاجية تحليل النباتي لتقدير إالوفي بعض األبحا  يمكن استخدام نتائج  اخضرارها،

  .المحاصيلبعض 
مر لقالمستخدم ل للوغاريتمافقد استخدم  ،2010و  1970 عامي لمرئيتيوبالنسبة 

 (8، 7وهى الموضحة بالشكلين ) ، +Landsat7 ETMالصناعي األمريكي  
 NDVI = (band 4 – band 3) / (band 4 + band 3)  

+ حزمة  4 حزمة ) \( 3حزمة  – 4 حزمة )  =لالخضرارالتغير الطبيعي  معامل
3 ) 

لقمر الصناعي األمريكي  المستخدم ل اللوغاريتمفكان  2015وبالنسبة لمرئية 
Landsat8 OLI ،  NDVI = (band 5 – band 4) / (band 5 + band 4)  

+ حزمة  5 حزمة ) \( 4حزمة  – 5 حزمة )  =لالخضرارالتغير الطبيعي  معامل
 (9كما يبين الشكل رقم )( 4

 وقد اعتمد الباحث على  صور األقمار الصناعية التالية  
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 MSS  1970 ستشعرم 1الندسات  -1

 ETM+ 2010الندسات   متحسس   -2

 \OLI  2015متحسس  8الندسات   -3

وتم تحليلها من خالل تحليل الصور ،   2015، 2010، 1972أعوام  فيالتقطت  والتي

  Arc GIS V.10.22على برنامج   NDVAالفضائية باستخدام معامل 

معامل التغير الطبيعي لالخضرار  ملوغاريتوهو  NDVI ملوغاريت واستخدم في التحليل
Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) 

 الميدانية لبعض المواقع التي وردت فيائج من خالل المراجعة وتم التحقق من النت
 الخرائط .

رض لفترتين زمنيتين بغ عمل المجسمات التضاريسيةب يتعلقوفيما  -ب
مثلثة لشبكات الارصد االختالفات التي حدثت خاللهما فإن الباحث اعتمد على نظام 

وهى شكل من أشكال البيانات  (("Triangular Irregular Networks "TINالمنتظمة  غير
المستخدمة في نظم المعلومات الجغرافية، يستخدم في تمثيل السطوح األرضية خاصة، ويستخدم 

معقد يتكون من نقط وخطوط في آن واحد، لتمثيل القمم وخطوط  Vectorنموذج اتجاهي خطي 
نقاط االنقالب العظمي  Mathematicallyومعناها رياضيا  التسوية والسطوح األرضية )) 

((، ويستخدم عند tension surfaceوسطوح الشد  tension stringsوالصغرى وخطوط الشد 
وط رياضية تسمح باستخدام نقاط االرتفاعات أو خطإنتاج الشبكات المثلثه غير المنتظمة خوارزمية 

الشبكات  فاع كمدخل إلنتاجالكنتور أو الشفافات المضلعة التي تحتوي علي بيانات خاصة باالرت
عند إنتاج  واحده غير المنتظمة، بل ويمكن استخدام هذه األنواع الثالثة من البيانات دفعه المثلثة

لي غير المنتظمة فإنها تحتوي ع د إنتاج الشبكات المثلثةتظمة، وعنغير المن الشبكات المثلثة
بيانات خاصة بارتفاعات السطوح األرضية واالنحدارات وتوجيه األرض وظالل األرض والكنتور 

 ونقاط االرتفاع، وذلك في تهيئة رقمية اتجاهية غيرة الحجم،

منتظمة، ثلثه غير الوفيما يلي نتعرض لفكرة الخوارزمية المستخدمة إلنتاج الشبكات الم   
ومنه اشتقت هذه البيانات  Triangleبداية الوحدة الرئيسية في هذا النوع من البيانات هي المثلث و 

اسمها، وتربط أضالع المثلث بين رؤو  المثلث التي تمثل بدورها نقاط ارتفاعات معلومة ) أي 
، Nodeكل نقطة من هذه النقاط الثالثة يطلق عليها اسم العقدة و (،  مدخلة من قبل المستخدم

هذه النقاط  ، تستخدم (ع) واالرتفاع (ص  ،) الموقعويتم تمثيل هذه النقطة بثالثة قيم لتمثيل 
الثال  لحساب القيمة المتوسطة النحدار المثلث وكذا توجيه، أما االرتفاع فتحسب من معادلة 

 ير بتغير المثلث وتسمح بحساب ارتفاع كل نقطة علي سطح المثلث،خطية في ثالثة متغيرات تتغ
لكل مثلث ثالثة مثلثات مجاورة البد أن تختلف عنه في الخصائص ألنها إذا اتفقت معه في و 
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ام للمنطقة عن ع األسا  تم انشاء المجسم التضاريسيوعلى هذا  الخصائص يتم دمجها فيه،
 (19المبين في الشكل رقم ) 1983
ار ـات بعض األقمـمرئي، اعتمادا على  2008لعام  م عمل ترقيم المجسم التضاريسيما تك

وهذا هو نموذج  . "Shuttle Radar Topography Mission "STRMرـالصناعية كقم
المستخدم في انتاج المجسم  2008االمريكية عام  الجيولوجيةاالرتفاع الرقمي لهيئة المساحة 

 (20والموضح بالشكل رقم ) 2008التضاريسي عام 

ولمعرفة التغير في مناسيب سطح األرض للفترتين المذكورتين تم طرح المجسمين لمعرفة 
 .في االرتفاعات بين عامي المقارنة الفروق 

 : نتائج الدراسةادسا  س

رات أبها الحضرية على  مؤشاعتمد الباحث في رصد التغيرات التي ألمت بهيئة األرض بمنطقة 
     هي ثالثة

 تراجع مساحة التغطية النباتية. -أ
 االصلي. األرضيعلى حساب الغطاء  العمرانيالتمدد  -ب

 تغير خريطة االرتفاعات الرقمية لمنطقة الدراسة-ج 

 1970لقد شهدت المنطقة تغيرات بالغة الوضوح فيما يتعلق بهيئة األرض خالل الفترة من

، وتمثلت أبرز هذه التغيرات في التناقص الواضح في مساحة التغطية النباتية ، يقابله 2015حتى 

ية على لولعل مالحظة أوتشغلها الكتلة العمرانية .  التيفي نفس الوقت اتساع واضح للمساحات 

أصاب الغطاء النباتي الطبيعي بالمنطقة خالل  الذيمستوى التراجع ( يتبين منه 6الشكل رقم )

أجراه الباحث بالطريقة السابق اإلشارة  الذي، بناء على تحليل المرئيات 2015: 1970الفترة من 

 . إليها
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  .2015:  1970( تغير مساحة التغطية النباتية بمنطقة الدراسة خالل الفترة من 6شكل رقم )

( مدى المستوى المنذر 9، 8، 7مجموعة الخرائط ) التفصيلي تظهروعلى المستوى 

 الحاديوخاصة منذ انتهاء العقد األول من القرن  النباتيبخطر شديد جراء تراجع الغطاء 

 .ذكرها بعد قليل سيأتيوالعشرين الذى بلغت فيه مستويات التراجع قيما كبيرة 
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 2010عام ( الغطاء النباتى 8شكل )   1970( الغطاء النباتى عام 7شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 2015( مساحة النبات الطبيعي بمنطقة الدراسة عام 9شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر : اعتمادا على تحليل المرئيات الفضائية لصور القمر الصناعى األمريكى المصدر : 

Landsat  2015، 2010متر لعامى  30، ودقة 1970متر عام  90بدقة. 
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ل تمث التيبنيت على المرئيات الفضائية  والتي(   9، 8، 7رقام ) ومن خالل تحليل الخرائط ا

 (  يمكن الخروج بمجموعة النتائج التالية : 2015، 1970،2010الفترات الزمنية المذكورة )

ثم  ،2كم 754.1296و تقدر بنح 1970عام  الطبيعييشغلها النبات  التيكانت المساحة  -1

 تناقص بمقدار نحو وهو ،2كم 648.1339و لتقدر بنح 2010انخفضت عام 

الى ان التقلص  2015ثم دلت نتائج تحليل مرئية عام  ،1970عما كان عليه عام  15% 

و اذ قدرت مساحته بنح 1970عما كان عليه عام  % 47بلغ مدى أكبر قدر بنحو

  .2كم 354.8422

من  دة؛الزياتشغلها الكتلة العمرانية تغيرات كبيرة في اتجاه  التيالمساحة  شهدت 2

 البياني( والشكل 17، 16، 14،15، 13، 12، 11جعة الخرائط أرقام )واقع مرا

، خميس مشيط، تشكل منطقة الدراسة )أبها التي( فقد كانت المدن الثالث 18) رقم

، ثم زادت في 1980عام  2كم 28( ذات مساحة صغيرة لم تتجاوز نحو رفيدةأحد 

، واستمرت 2كم 56ف مسجلة نحو غضون خمس سنوات لتصل الى حد التضاع

وتمثل هذه الفترة من  1990ام ع 2كم 129الزيادة على نفس المنوال فقزت الى

 كبيرة في نمو الكتلة العمرانية. سجلت قفزات التيالفترة  1995 :1980

 1985أبها الحضرية عام  ( مدن11( شكل )12شكل )   1980أبها الحضرية عام  ( مدن11) شكل
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 1995أبها الحضرية عام  ( مدن11( شكل )14شكل )  1990أبها الحضرية عام  ( مدن11( شكل )13شكل )
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 2010مدن أبها الحضرية عام ( 16شكل )  2005أبها الحضرية عام  ( مدن15شكل )

 

 

 2015مدن أبها الحضرية عام ( 17شكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المصدر : المصدر : اعتمادا على تحليل المرئيات الفضائية لصور القمر الصناعى المصدر : 

 متر لألعوام المذكورة . 30بدقة  Landsatاألمريكى 
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اريخ األخير ، وبعد هذا الت2كم 204نحو  1995حيث بلغت مساحة الكتلة العمرانية عام 

فقدرت مساحة الكتلة العمرانية عام ن الفترة السابقة ، عبمستويات أقل أخذت معدالت الزيادة 

، واستمر معدل االتساع والزيادة 2كم 255نحو  2005، وبلغت عام  2كم 215بنحو   200

، ثم  2010عام  2كم 302لكل خمس سنوات( فبلغت المساحة نحو 2كم50بنفس المستوى )نحو 

خيرة فبلغت ( قفزة جديدة تجاوزت معدالت السنوات اال2015 -2010الفترة االخيرة ) سجلت

اخل ( التد4، وتوضح الصورة رقم )2015وفقا لتحليل مرئية عام  2كم 380المساحة نحو 

 الطبيعي بالمنطقة.العمراني وسطا لغطاء النباتي 

 بمنطقة الدراسةلعمراني على حساب الغطاء النباتي نمو ا( ال4صورة رقم )

 

 .2015المصدر : الدراسة الميدانية 

 االقتصادية التنمية عن ناتجه حيوية عملية هي التحضر ملياتع لى وجه العموم فإنوع

 التي اطقالمن على ضغطاوهو ما يسبب  السكانيةوارتفاع معجالت الكثافة  نيالسكا النمو وتسارع 

 ألرضا هيئة يصيب الذى التغير ومعدل  اتجاه تحدد فإن ثم ومن، بالسكان مأهولة األساس في هي

 لألرض لنوعيا االستخدام سياسة تحديد يتم لكى التنمويين للمخططين بالنسبة االهمية في غاية أمر

(Shalaby, A , Moghnam F A,2015, p 274) 

فهو بمثابة عملية نمو متسارع في بناء الوحدات السكنية   العمرانيويمكن القول أن الزحف 

مرانية ذو كتلة ع الكثافةتتم على نطاق واسع مما أدى الى انتشار البناء المتناثر ، منخفض  التي

 (Haydenm2004p8) متقطعة
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 2015:  1980( تطور نمو الكتلة العمرانية بمنطقة الدراسة خالل الفترة من 18شكل )

 

 .(17  11) الخرائطبيانات    بناء علىالمصدر

 الرقمية لمنطقة الدراسةتغير خريطة االرتفاعات  -ج
خريطة االرتفاعات الرقمية من أهم الوسائل الكارتوجرافية التي تستخدم إلعطاء  رؤية  تعد

رقمية ومظهرية لمناسيب سطح األرض بمنطقة ما ، ونظراً ألن هذه الورقة البحثية تهدف الى رصد 
التغيرات التي أصابت هيئة األرض بمنطقة أبها الحضرية فإنه من المفيد أن يتم  استعراض  

( لرصد التغيرات التي حدثت 1983بخريطة مجسم أقدم )  (2008التضاريس األحد  ) المجسم
 بالمنطقة ارتفاعا وانخفاضا وكذلك المساحات التي شهدت ثباتا في مناسيبها .

مليات التنمية عائقا كبيرا أمام عها تميز  التيالطبيعة الجبلية تكن  لم ففى منطقة أبها الحضرية
ألصل اتشهده المنطقة ، فعلى الرغم من صالبة الصخور ذات  التي والخدمي العمرانيوالتوسع 

من مكان الى آخر عبر الحدود المكانية  ينتقللمن  المألوفةمعظمها ، فإنه من األمور  في الناري 
ها السلطات تقوم ب التيلمنطقة الدراسة أن يسترعى انتباهه عمليات الشق والتقطيع والتقويض 

تعبيد الطرق أو انشاء مجمعات سكنية أو خدمية لسكان المنطقة ، وهو نفس المحلية بغرض 
طوعا  حالسلوك الذى يمارسه المستثمرون وأرباب األعمال الخاصة لتهيئة األرض الوعرة لتصب

 .الستخداماتهم
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 1983( المجسم التضاريسي لمنطقة الدراسة عام 19شكل)

 
، مقياس 1983الخرائط الطبوغرافيه ألبها وجازان عام المصدر: من اعداد الباحث باالعتماد علي 

500.000 . 
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               2008( المجسم التضاريسي لمنطقة الدراسة عام 20شكل )   

 
 1983ألبها وجازان عام  500.000مقياس  الطبوغرافيةالمصدر : من اعداد الباحث باالعتماد علي الخرائط  

 .2008عام  الجيولوجيةو نموذج االرتفاع الرقمي لهيئة المساحة 

 

اسيب نطرأت على م ةأن هناك اختالفات واضح يتضح األشكال السابقةومن خالل ما أظهرته 
  سطح األرض بمنطقة الدراسة

تمت  ربع القرن الذيه تغيرًا خالل من سطح األرض لم يطرأ علي %42إذ بقي نحو  -1
 .خالله المقارنة

عما كانت عليه في حالة الخريطة األولى  األراضيمن  %10بينما انخفض نحو   -2
( وهى نتيجة ال يمكن استبعاد أثر العنصر البشرى في بلوغها وان كانت النسبة 1983)

سنة( وعلى أسا  الطبيعة الصخرية  25تبدو صغيره إال أنها على المستوى الزمنى )
د المنطقة  شهحيث ت الصلبة المميزة لمنطقة البحث تعد تأثيرا بالغ األهمية والوضوح .

التخلص من سواء ب ؛عمليات التعمير وتسوية األرضفي  اً ألنشطة البشرية وتسارعل ياً تنام
والمزروع على حد سواء ، أو من خالل عمليات الهدم والتخفيض  الطبيعي النباتيغطاءها 

للمزيد من الكتل الخرسانية أن تغزو تلك المتعمد بغرض تسوية األرض إلتاحة المجال 
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الخدمية والسكنية ، ولعل ما  والمنشآت المباني ذلكبما في ، وتستقر فوقها ياألراض
 ،خميس مشيط  –للمجمع الحضري للمدن الثال   أبها  العمرانيأظهرته خرائط النمو 

 .ئج عمليات التسوية والتخفيض تلك، خير دليل على نتا رفيدةأحد 
أن  أي ،%48بنحو أصبحت أكثر ارتفاعا مقارنة بين التاريخين  سجلت المناطق التي  -3

 األمر يقترب من نحو نصف مساحة المنطقة قد سجل منسوبًا أعلى مما كان عليه خالل
ن ب ح في الخريطة يتمثل في منطقة واديولعل الجزء األوض فترة ال تتجاوز الربع قرن،

جما األكبر ح ط وهيمدينة خميس مشيوفيه نمت  ،شبل الذي يعد جزءا من وادي بيشةه
 ياً رانشهدت تمددا عم ، وكذلك األمر بالمناطق التيراسةبمنطقة الد بالمجمع الحضري 

 وأبها.وافقيا بكل من مدينتي أحد رفيدة رأسيًا 
إلى أنه قد يكون للعنصر البشرى دورًا معتبرًا في عمليات  وهنا البد أن نلفت النظر  

 ،والخدمية على طول امتداد المنطقةخالل اقامة المنشآت العمرانية ، سواء من االرتفاع هذه
تتم  والتي ( and fill cut لحفر والردماالعتبار أن عمليات )اإال أنه البد من األخذ في 

بمناطق األودية بشكل خاص لها دور ال يمكن تجاهله  الجيومرفولوجيةخالل األنشطة 
 واعتبار األمر برمته مرتبط باألنشطة البشرية .

المنطقة قد شهدت تغيرات واضحه خالل ربع قرن الصة القول في هذه النقطة أن وخ
( وقد تمكن الباحث من رصدها كمؤشر على تغير هيئة األرض ، إال 2008  1983)

ي الطبيعة تتداخل ف غيرات مردها للنشاط البشرى وحده إذكل هذه الت أنه ال يمكن الجزم بأن
مكن أن ، وي بدرجة يصعب الفصل بينهما العوامل الطبيعية والبشريةتأثيرات كل من 

 .مستقبالً  يخضع هذ المؤشر لدراسة مستفيضة وأكثر تفصيال

 سابعا مناقشة وتفسير النتائج

يتبين مما تقدم أنه تم رصد تغيرات واضحة في هيئة األرض بمنطقة الدراسة وهو األمر الذى 
استدعى إجراء مناقشة لتفسير تلك النتائج ؛ ويمكن تحديد مجموعة من العوامل بوصفها مفسرات 

 تم رصده . التييمكن االستعانة بها لفهم النتائج 

هناك تداخال واضحا بين كل منها وان درست وقبل الخوض في غمار تفاصيل هذه العوامل أن 
ضها مما يجعل عزلها عن بع بشكل مستقل إال أنه في الطبيعة ثمة عالقات متداخله فيما بينها

 البعض أمرا نظريا بحتًا. ويمكن إيجاز هذه العوامل فيما يلي  
 .العمرانيوالنمو أثر الزيادة السكانية  -1
 االجتماعية للسكان .-االقتصاديةأثر تغير الخصائص  -2
 أثر التنظيمات اإلدارية والقوانين.  -3
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 وفيما يلي مناقشة لكل من هذه العوامل بشيء من التفصيل 
 : والنمو العمرانيثر الزيادة السكانية  -1

م تطورًا ملحوظا في الحج-شأنها شأن معظم مناطق المملكة–لقد شهدت منطقة أبها الحضرية 
الزيادة بالطفرة االقتصادية التي  ، وقد اقترنت معظم هذهاألربعة األخيرة كان خالل العقودالس

لى ا والزراعي من السكان من مرحلة العمل الرعوي  ، وتحول عدد كبيرصاحبت اكتشاف النفط
 ضوحًا،و وارتباط هؤالء السكان بحياة االستقرار والتحضر بصورة أكثر  العمل في قطاع الخدمات،

الزيادة غير الطبيعية عبر موجات من الهجرة الوافدة الى المنطقة للعمل في إضافة إلي ما مثلته 
 مختلف القطاعات االقتصادية رافدًا أساسيا لهذا التغير الديموغرافي.

فالنمو السكاني يتطلب تشييد مناطق سكنية وتجارية ومرافق عامة وطرق نقل جديده ، مما 
تب ابات واألراضي الزراعية والتربات الهشة مما يتر يرتبط به تحول االستخدام األصلي ألراضي الغ

ط استخدام االرض ونمط غطائها ومن ثم حدو  انمأعليه في نهاية األمر تغيرات في كل من 
 ((Muhammad Rahman,2016.p5  ةالعمرانيالزحف 

 -1413عدد سكان المنطقة خالل الفترة من  إلجمالي الحجميالتطور  التاليويبين الجدول 
 جماليإما يزيد قليال على ربع قرن ، ويتبين من خالله أن هناك زيادات واضحه في  أي،  1436

تعداد ل عدد السكان من |أكثر قليال من نصف مليون نسمة وفقا إجماليعدد السكان ، فقد ارتفع 
 .1436حتى ما يزيد عن المليون ومائة ألف بناء على أرقام التعداد األخير  1413

وتجدر اإلشارة إلى صعوبة الوصول الى بيانات ديموغرافية عن سكان منطقة الدراسة ، إذ لم 
لى مستوى عالرئيسية تكن التعدادات السعودية تغطى المدن تفصيليا وكانت تكتفى بالمناطق 

 المملكة.
 1436  1413منطقة أبها الحضرية خالل الفترة من بسكان ال( تطور حجم 2رقم )جدول 

 عدد السكان السنة 

1413 670008 

1425 897228 

1431 1000540 

1436 1100158 

 المذكورة  التعدديةالعامة لإلحصاء للسنوات   من حساب الباحث اعتمادا على بيانات الهيئة المصدر
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 (2المصدر بناء على بيانات الجدول رقم )

في اتجاه  نيالسكاومن واقع بيانات الجدول والشكل السابقين يتبين كيف تحرك منحنى الحجم 
انه  ذالصعود خالل الفترة المدروسة مما ترك اثارا واضحه على المالمح البيئية بمنطقة الدراسة ، ا

عن  افيالديموغر على المستوى  المتسارعةل نتيجة هذا النمو والزيادة مفهوم مقدما أنه ال يمكن عز 
ر وتدشين الكثير من عناص العمرانية وما استتبعها من شق طرق ومد خدمات النواحيالتطور في 

 االصلي للمنطقة . الغطاء األرضيجاء في معظمها على حساب  التيالبنى التحتية 
زيادة عدد السكان وما يصاحبها من عمليات الى تلك يشير مصطلح التحضر  وبصفة عامة

مدن ،كما لل، ومن ثم فهي تشمل الزيادة العددية والحجمية السكنية الحضرية مستوطناتانشاء لل
 (S.Uttara,et al 2012,p1637)، إلى حركة السكان للمناطق الحضرية أنها ترمز

بير ، فقد نمت المدن الرئيسية بمعدل كاتساعا ونموًا عمرانيا بالغ الوضوح  وقد شهدت المنطقة
، كما زادت  2015حتى  1985مرة خالل الفترة من  13بلغ حد التضاعف بمعدل بلغ ـكثر من 

، باإلضافة إلي 2013كم عام  4150الى  1985كم عام 1680أطوال الطرق المرصوفة من 
 إجماليمن  %20ل نحو متر ،تمث 4500شبكة من الطرق الزراعية البالغ مجموع أطوالها أكثر من 

 ،(2013أطوال الطرق الزراعية على مستوى المملكة ،)وزارة التخطيط، 
وسع بفعل التمما يدعم دور هذا العامل في تغير هيئة األرض بالمنطقة  (3) ويبين الجدول رقم

 في مد الطرق الرئيسية والفرعية لمنطقة الدراسة.
 
 

1234

السنة  1413142514311436

عدد السكان 67000889722810005401100158
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هـ1436: 1413
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 .2006عام الدراسة طقة شبكة الطرق المرصوفة بمن ( أطوال3جدول )
الطرق  المدينة

 االقليمية )كم(
الطرق 

 الرئيسية )كم(
الطرق 

 الثانوية )كم(
الطرق 

 الداخلية )كم(
 اإلجمالي

 )كم(

 243.5 27.3 162.5 18 35.7 أبها

 102.2 9.2 18 45 30 خميس مشيط

 60.3 6 27.3 2 25 أحد رفيدة

 406 42.5 207.8 65  90.7 اإلجمالي

 .53، ص 2009، جميلة ناصر  المصدر
 للسكان:االجتماعية -الخصائص االقتصادية تغير أثر- 2

مط شهدتها المملكة العربية السعودية بتغير واضح في ن التيلقد ارتبطت الطفرة االقتصادية 
الحياة والخصائص االقتصادية واالجتماعية للسكان ، فقد تراجع معدل البداوة والسكان الرحل الذين 
يقيمون حيث الماء والكأل وال يعرفون االستقرار بمعناه الحقيقي ، وترتفع في المقابل نسبة السكان 

الوظائف الخدمية بشكل كبير ، فقد أشارت البيانات اإلحصائية من واقع  االذين عرفو  المستقرين
راجعت بمقدار قد توما يرتبط بهم  والرعي الزراعة بقطاعيالتعدادات السكانية الى أن نسبة العاملين 

 لنتائجوفقا  % 6الى  %16ه فانخفضت من 1413عما كانت عليه وفقا لتعداد   % 10يفوق 
بيانات عن نسب البداوة أو  أيه)ملحوظة تخلو التعدادات السعودية المتاحة من  1431تعداد 

 (  بالرعيصفة العمل 
خرى كالرغبة أ اجتماعية-اقتصاديةومن غير شك فإن هذا التغير قد ارتبط به تغيرات وتبعات 

 االقتصاديوضع حكم الب–كانت مؤجله  التيفي التعليم والعمل المستقر وتحقيق الكثير من الزيجات 
أدى في نهاية األمر الى التحرك وممارسة أنشطة اقتصادية وعمرانية كانت على  مما-السابق

 كان يميزها. الذيحساب هيئة األرض وغطاءها األصلي 
 أثر التنظيمات اإلدارية والقوانين-3

ستقبله ت التيفيها يعتمد على المطر  الزراعيبحكم طبيعة المنطقة فإن النشاط 
 ، إال أن التذبذب فالوفي الذي تختزنه األرض في باطنهاالمنطقة وعلى المخزون الج

ما ك الزراعيةكميات األمطار وعدم ضمان سقوطها قد ترتب عليه فشل بعض المواسم 
، مما دفع المزارعين الى االعتماد على الماء الجوفي هـ1394-1393حد  في مواسم 

 .هاب الزراعةوضمان نجاح النشاط  األراضي لري األحيان الذى لم يكن يكفى في بعض 
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 الزراعية من ناحية ورغبة قطاع وفى ظل الشكوى من قلة الموارد المائية المتاحة للعمليات
غير صغير من هؤالء المزارعين ومالك األراضي الزراعية في تحويلها من فئة "أرض 

 4ي ف الصادرجاء التشريع  ناء"زراعية أو صالحة للزراعة" إلي فئة أراض "صالحة للب
بها  ال تتوافر التيالزراعية  األراضيتحول  "والذى يوصى ويجيز أن 2014نوفمبر لعام  

قرير ، وهذا بعد ت "العمرانيالمياه الكافية لضمان نجاح العمليات الزراعية إلى االستخدام 
ة ا التشريع بمثاب، ومن هنا جاء هذ والزراعةالمياه  بقطاعيية لجنة من الخبراء صوتو 

 أو عمرانية . مبانيالراغبين في تحويلها الى أرضى  األراضيفرصه لمالك 
حتى  2014عام بمنطقة الدراسة إلى أنه خالل الفترة منذ  إلى الزراعةوتشير بيانات وزارة 

من  2كم 34قد تمت الموافقة على تحويل نحو  التشريع،منذ تفعيل هذا  أي 2016عام 
وهو ما عجل من خطى التغير في هيئة  للبناء،الزراعية الى أراض صالحه  األراضي

 ورة،منش، بيانات غير طقة عسير، إدارة المياه والزراعةأمانة من)الدراسة. األرض بمنطقة 
2016) 

ومن هنا فإن الجانب التشريعي الذى كان يهدف الى الحد من استنزاف الماء وتجنب 
ة يستخدمها السكان لتحويل نمط استخدام األرض بشكل كامل الزراعة الفرطة تحول الى ادا 

 من حالة ارض منتجة يغطيها غطاء خضري إلى أراض مبان تحتلها الكتل الخرسانية.
تها هيئة األرض التغيرات التي شهد وبناء على ما تقدم من نتائج وتفسير لتلك النتائج يتبين ان

وإن عمليات  ،عالت الحداثة بين األنسان وبيئتهبمنطقة أبها الحضرية هي بمثابة نتاج لمجموعة التفا
المستمر من جانب اإلنسان على المعطيات الطبيعية األصلية بمنطقة الدراسة هي خير  التعدي

تفاعلية ر وضوحًا وأبلغ أثرًا من تلك الجوانب الشاهد على ذلك التفاعل وإن كانت نتائجه السلبية أكث
، ومنهج النظم البيئية التي اعتمدهما الباحث في دراسته ، وهو ما فسره المنهج السلوكياإليجابية

 ودعمته األساليب الكارتوجرافية والتقنية في التحقق من فرضيات البحث .
ق وأقاليم أخرى داخل المملكة ويمكن االستفادة من طريقة هذه الدراسة ونتائجها في مناط

البيئي ، ومدى التأثيرات  –وخارجها ، إذا ما كانت هناك محاولة لرصد حالة التفاعل اإلنساني 
 السلبية التي تتركها التدخالت البشرية في البيئة الطبيعية . 

 والتوصيات:الخاتمة 
تشهد المنطقة نموا سكانيا ملحوظًا ارتبط به لقد أظهرت هذه الدراسة أن منطقة أبها الحضرية  

ال تن، و خميس مشيط(. -أحد رفيدة -)أبها الحضري تمددا عمرانيا خاصة على مستوى المجمع 
 وهو ما يمكن مالحظته بسهوله عند مقارنةتنموية المشروعات والخطط الالمنطقة نصيبا جيدا من 

طير في تتعرض المنطقة لتراجع خالوقت تغير الخصائص االقتصادية للسكان، كما أنها في نفس 
 أللفيةامستوى التغطية النباتية الذى شهد تقلصًا يفوق نصف ما كان عليه خالل العقد األول من 

  الثالثة مقارنة بالربع األخير من القرن العشرين ، وهو ما وثقته نتائج تحليل المرئيات الفضائية.
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وتمدد الكتلة العمرانية كانتا من أهم األفكار  بيعيالتراجع في مساحة الغطاء النباتي الط ولعل
ما  الفعل، وهوبوالفرضيات التي افترضتها هذه الدراسة والتي خلصت النتائج إلى تحققها وثبوتها 

يدعم أهمية هذا البحث ويجعل منه إضافة مفيدة في مجال دراسات الجغرافية البيئية عموما 
ة يد ونظم المعلومات الجغرافية في تحليل المشكالت البيئواالستفادة من تقنيات االستشعار في بع

 وتفسيرها.
وقد خلص الباحث الى مجموعة من التوصيات التي يمكن إن أخذ بها أن تقدما دعما لحماية 
المنطقة من أنشطة التعدى البشرى على المكونات البيئية األصيلة بالمنطقة، ومن هذه التوصيات 

  ليما ي
 .بمنطقة الدراسة النباتيإجراء دراسة حديثة للغطاء   -1
متكامل من شتى التخصصات للوقوف على حالة النظم البيئية  علميتكوين فريق عمل  -2

 فريد . حيوي تتميز بتنوع  والتيبالمنطقة 
إعالن بقاع بعينها داخل منطقة البحث كمحميات طبيعية مع توفير كل ما يلزم من أصول  -3

 ، ومن المناطق المؤهلة لهذه الوظيفة منطقة السودة،  والحيواني النباتي الحماية واإلكثار
 بيشة. ودايوبعض قطاعات 

كيفية تطبيق التشريع الخاص بتحول استخدام األرض من االستخدام  إعادة النظر في -4
 السكنى وفقًا لمدى توفر مياه الري.

ير مناسيب تغ في والبشرية يةوتحديد أثر كل من العوامل الطبيع إجراء دراسة علمية لرصد -5
 سطح األرض بالمنطقة.

العمل على زيادة الوعى البيئي لدى السكان وكذلك األمر بالنسبة لمن يأتون الى المنطقة  -6
 بصفة سائحين.
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